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Hittade ingen tråd om denna sånggruppså jag startar en.

Någon som kommer ihåg denna grupp eller har läst om dem?

Nu skriver jag ned vad jag kommer ihåg och ni får rätta mig om det är något fel någonstans.

Gruppen Jailbird Singers bildades på Långholmen i Stockholm 1964. De tre (3) medlemmarna
var Tony Granquist 25 år, Carl Åke "Korpen" Johnsson 22 år samt Tore "Masen" Eliasson 27
år.

Den drivande i denna trio var Tony Granquist som måste ha varit ett musikgeni. 1964 fick
gruppen först spela in en EP-skiva på skivbolaget Metronome och sedan en LP. EP-skivan
innehöll bl.a. sångerna Där börkarna susa samt Jungman Jansson Båda dessa låtar blev
mycket populära och hamnade på Svensktoppen.

Alla avtjänade alltså fängelsstraff på kvanst Långholmen. Fotot på det främre omslaget på
deras LP togs också på just Långholmen. Om jag minns rätt så satt alla tre för tjuvnadsbrott.
"Korpen" som var yngst var kanske ändå den mest erfarne. Ev. var han bördig från
Norrköping och började sin "karriär" i slutet av 1950-talet. Bl.a. kassaskåpskupper. Vid en
sådan kupp, som kan ha varit Avesta, så rånades Konsum på en massa växel på en 6-7000
kr. På morgonen dagen därpå hade "Korpen" fräckheten att gå till banken i staden och växla
in all denna växel. När bankpersonalen frågade honom varifrån han hade fått all denna växel
ifrån svarade "Korpen": "Det är Konsum som har fått släppa till rabatten".

Sommaren 1964 och 1965 turnerade gruppen i folkparkerna. Tyvärr så var Tony Granquist
(han hade ett annat förnamn men kallades Tony) obotligt sjuk i magcancer.

Under sin sista tid på Långholmen hade han mycket svåra magplågor. När han sedan hade
avtjänat sitt straff uppsökte han läkare. Tyvärr var det då försent!

I slutet av sin korta levnad gifte sig han. Jag minns det foto som visades i massmedia från
vigseln. Han var då så svag att han fick tillstånd att sitta på en stol. Strax därefter så fick
paret en dotter. Antingen avled Granquist i början av 1965 eller 1966. Det var stora rubriker i
tidningarna: "Granquist död. Tragedien fullbordad". Tony Granquist var född i Stockholm 1939
och var bortadopterad som nyfödd.

När Granquist inte längre fanns så tillkom en annan medlem. Denne nye medlem hade inte
samma förtroende hos de båda andra medlemmarna. De började därför att återigen spränga
kassaskåp (åtminstone "Korpen") efter uppträdandena i folkparkerna. De låg vid denna tid
också på Svensktoppen troligtvis med låten Där björkarna susa. Därmed var Jailbird Singers
saga slut.

Numera har även "Korpen" avlidit. Troligtvis under första delen av 2000-talet. "Masen"
däremot lever ännu och bor i Dalarna.

Pengarna som flöt in från STIM gick oavkortat till Granquist dotter. Detta var mycket bra gjort
av både "Korpen" och "Masen".

Personligen har jag faktiskt både träffat "Korpen" och "Masen" för länge sedan. "Korpen" var
trevlig att prata med. "Masen" var full vid detta tillfälle men verkade också han trevlig.

Någon som har mera information ang. denna annorlunda grupp.
__________________
Jag säger dig: Icke s ju gånger, utan s juttio gånger s ju gånger.
__________________
Senas t redigerad av Skaraborg2 2009-09-17 kl. 22:33.
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Jailbird Singer

http://www.dalademokraten.se/Article...583_TT.dbp.asp

http://sv.wikipedia.org/wiki/Jailbird_Singers
__________________
Hundar skäller på det som de inte förs tår. - Herakleitos
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Citat:

Ursprungligen postat av ascheberg
http://www.dalademokraten.se/Article...583_TT.dbp.asp

http://sv.wikipedia.org/wiki/Jailbird_Singers

Tack för länkarna Ascheberg.
__________________
Jag säger dig: Icke s ju gånger, utan s juttio gånger s ju gånger.
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Artikel tisdagen den 13 april 1965.

"Korpen" var inte ledare!"

"Efter alla chanser många tidningar haft att sammankoppla orden "pop" och "brott" i samband
med Åke "Korpen" Johnsons bravader, har Jailbird Singers skivbolag velat framföra en del
synpunkter mot vad som framskymtat i en del tidningar.

Förrhållandet är detta: Tony Granqvist, sångaren som avled drygt ett halvår efter frigivningen
från Långholmen, stod som ledare för sånggruppen "Jailbird Singers". Två andra var med,
bland annat den nu anhållne Åke Johnson. Misstaget har varit, att Eriksson* i några
sammanhang i samband med anhållandet påståtts vara gruppens ledare, vilkets alltså inte har
varit fallet. Tony Granqvist stod som ledare och arrangör."

* GP har felaktigt skrivit namnet Eriksson. Skall vara Johnson.

Tony Granqvist hette egentligen Börje Granqvist.
__________________
Jag säger dig: Icke s ju gånger, utan s juttio gånger s ju gånger.
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Ursprungligen postat av Skaraborg2
Hittade ingen tråd om denna sånggruppså jag startar en.

Någon som kommer ihåg denna grupp eller har läst om dem?

Gruppen Jailbird Singers bildades på Långholmen i Stockholm 1964. De tre (3)
medlemmarna var Tony Granquist 25 år, Carl Åke "Korpen" Johnsson 22 år samt Tore
"Masen" Eliasson 27 år.

Enligt Sveriges Dödbok:

Ove Börje Granqvist: född 24/12 1938, gift 6/1 1965, död 7/2 1965.

Carl Åke Jonsson: född 19/10 1941, död 1998 (okänt datum). Jag är inte helt säker på om den
senare är rätt person, men det finns ingen annan som stämmer tidsmässigt.

Om man vill kan man lyssna på Jailbird Singers låtar på Youtube.

www.youtube.com (skriv Jailbird Singers i sökfältet)

Jag är några år för ung för att ha några klara minnen av dem, men jag tycker de låter
jättebra. Synd att deras "karriär" blev så kort.
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Jailbird Singers.

Citat:

Ursprungligen postat av Aurora Borealis
Enligt Sveriges Dödbok:

Ove Börje Granqvist: född 24/12 1938, gift 6/1 1965, död 7/2 1965.

C itat:

Carl Åke Jonsson: född 19/10 1941, död 1998 (okänt datum). Jag är inte helt säker
på om den senare är rätt person, men det finns ingen annan som stämmer
tidsmässigt.

Om man vill kan man lyssna på Jailbird Singers låtar på Youtube.

www.youtube.com (skriv Jailbird Singers i sökfältet)

Jag är några år för ung för att ha några klara minnen av dem, men jag tycker de låter
jättebra. Synd att deras "karriär" blev så kort.

Detta är rätt person. Om jag inte minns helt fel var han född i Norrköping. "Korpen" hamnade
redan under mitten av 1950-talet i klammeri med rättvisan. 

Om jag återigen inte minns fel så var Tony Granqvist adopterad och att han var född i
Stockholm.

Jailbird Singers låg även på Svensktoppen 1964/65 med låten Jungman Jansson.
__________________
Jag säger dig: Icke s ju gånger, utan s juttio gånger s ju gånger.
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Artikel GP fredagen den 9 april 1965.

"Polisjakt efter popsångare, ledare för dynamitgäng."

"Polisen i hela Sverige söker 25-årige popsångaren Åke "Korpen" Johnsson - två på
Svensktoppen med "Där björkarna susa" - såsom misstänkt för en rad dynamitkupper. En
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Försvunna kinesiska barn,
Migrationsverket

Mordet på Pia Billic

14 livstidsdömda som ej fått
tidsbestämt?

Skulle ni kunna förlåta dotterns
mördare?

Tony Deogan

Fånge 4426 - Lars-Göran Lide'n

Olöst mord på flicka, 60/70-tal?

Finländska brott: Mordoffret som
gömdes i spis, 1960

Pedofilringen "Vi fria",
Norrköpingshärvan 1993-1994

Visa	fler	»

2010-10-27 Jailbird Singers, 1964. - Flashback Forum

https://www.flashback.org/t1005905 2/3



© Flashback International Inc • All rights reversed
Samtliga texter på Flashback Forum är licensierade under Creative Commons 2.5.

Regler |  Moderatorer |  Översikt |  Kontakta oss

släkting till "Korpen" sitter häktad för dessa brott. Man räknar med att "Korpen" har minst
10.000 kr. med sig på sin flykt. Sedan han i somras villkorligt frigavs från Långholmen, har
han studerat vid en teknisk yrkesskola. För att klara ekonomin beviljades han både
studiehjälp och studielån.

Den häktade uppger att "Korpen" varit ligaledaren och att han skött om anskaffandet av bilar,
skärbrännare och dynamit. Vid husrannsakan hos de två har stöldgods för 16.000 kr.
påträffats."

Hopp i artikeln.

"Några exempel på ligans verksamhet:
Under skollovsveckan åkte trion till Dalarna. Man bröt sig in på Domus i Avesta men upptäckte
att städerskan var kvar, varför man blev "fördröjd". Popsångaren apterade en
dynamitladdning på kassaskåpet, men den blev i kraftigaste laget. En av kumpanerna, som
stod på övre våningen, blev skadad då en plåtdörr rycktes loss. De kom över 1.900 kr. i
småpengar från en krona och nedåt, 900 kr i sedlar och varor för 3000 kr.

Nästa dag gick de in på en bank för att växla småpengarna till sedlar.
- Var har ni stulit det här, undrade en bankman.
- Det är Konsum, som fått släppa till rabatten, svarade popsångaren,
Och därmed fick man sedlar över bankdisken."

Lördagen den 10 april skrevs det i GP att "Korpen" hade flytt till Mallorca via Köpenhamn.
Släktingen som var häktad var hans bror.
__________________
Jag säger dig: Icke s ju gånger, utan s juttio gånger s ju gånger.
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